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 "0957-0955" ي األمم المتحدةالقضية الجزائرية ف
 "أو معركة التدويل من أجل "حق الشعب الجزائري في تقرير المصير

 . الجزائر.قسم التاريخ جامعة محمد بوضياف بالمسيلةد.عمر بوضربة، 
 مقدمة: 

ثيقها التدويل بالنسبة جلبهة التحرير الوطين إبان الثورة اجلزائرية شكل أولوية نصت عليها موا إذا كان      
، فإن الوجهة األساسية 2129أوت  70ووثيقة مؤمتر الصومام يف  2121األساسية األوىل مثل بيان أول نوفمرب 

اليت استهدفتها كانت بال منازع هيئة األمم املتحدة مصدر الشرعية الدولية، سنحاول من خال ل مقالنا هذا 
اجلزائرية يف هيئة األمم .وكيف ميكن تقييم تطور معاجلة إشكالية أساسة هي:اسرتاتيجية ج.ت.و لتدول القضية 

 عملية تسجيل ومناقشة القضية اجلزائرية يف اهليئة األممية؟
 إستراتيجية جبهة التحرير الوطني لتدويل القضية الجزائرية في هيئة األمم المتحدة: -0

ويات السياسة اخلارجية جلبهة تصّدرت مسألة تدويل القضية اجلزائرية على مستوى األمم املتحدة الئحة أول    
"، فبعد التعريف بأبعاد القضية اجلزائرية 2121التحرير الوطين، وذلك منذ إصدار أول بيان هلا "بيان أول  نوفمرب 

وبطبيعة الثورة اليت تشهدها على أهّنا تستهدف التخلص من السيطرة االستعمارية الفرنسية، وحشد الدعم من 
لشعب اجلزائري وهي الدول العربية والدول املستقلة حديثا، اندفع الوفد اخلارجي يف وقت أقرب احللفاء الطبيعيني ل

مبّكر باجتاه كواليس اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وذلك من أجل دحض أطروحات احلكومة الفرنسية اليت تعترب 
 "حرب اجلزائر مسألة داخلية".

هو إرسال مذكرة  2122 جلبهة التحرير الوطين خالل سنة ويف هذا اإلطار كان أبرز نشاطني دبلوماسيني    
جملموعة كولومبو )الباكستان، سيالن، اهلند، بورما، إندونيسيا( لدعم تسجيل مث دراسة القضية اجلزائرية والتونسية 

وآسيوية واملغربية يف اجلمعية العامة هليئة األمم املتحدة، وسعى الوفد اخلارجي للمشاركة يف مؤمتر الدول األفر 
والدورة العاشرة لألمم املتحدة يف سبتمرب من ذات السنة، وحاولت  2122بباندونغ اإلندونيسية يف شهر أفريل

ج.ت.و من خالل حضور هاذين احملفلني الدوليني الرد على االدعاءات الفرنسية وتصوير قضية خالفاهتا مع 
رد يف إطار "الداخل الفرنسي"، كما سعت إىل تأكيده احلكومة الفرنسية على أهّنا "حالة اعتداء" وليست قضية مت

  658اهليئات الفرنسية الرمسية وغري الرمسية.
من أجل طرح القضية اجلزائرية يف  2121مل خيدم الواقع الدويل الثورة اجلزائرية عند انطالقتها يف نوفمرب     

يف  -2880منذ -ي وبنجاح احلكومة الفرنسية اجلمعية العامة لألمم املتحدة، فقد اتسم هذا الواقع بالنفوذ الفرنس
-طمس معامل الدولة اجلزائرية وتغييبها دوليا وجلوئها إىل املغالطة والتضليل، وتوقيت اندالع الثورة اجلزائرية

كانت يف طور اإلعدادات   2121فالثورة اجلزائرية عند بداية أشغال الدورة التاسعة يف سبتمرب  -2121نوفمرب
                                                 

، رسالة ماجستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، قسم 28/2197ئرية أمحد بن فليس: السياسة الدولية للحكومة املؤقتة للجمهورية اجلزا 658
 .881-888، ص ص:2188العلوم السياسية، جامعة اجلزائر، 

 قسم التاريخ إشراف مجال قنان، ، رسالة ماجستري،2128-01-21إىل 21-22-2من-أمحد سعيود: العمل الدبلوماسي جلبهة التحرير الوطين و:
 .91، ص 7007-7002إلنسانية واالجتماعية ،كلية العلوم ا
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مل يكن صدى الثورة قد بلغ مسامع القوى احلليفة لقضايا 2121كن قد اندلعت بعد، ويف نوفمرب األخرية وملا ت
يف تقدمي القضية  2121التحرر، وهو ما جعل الدول اإلفريقية و اآلسيوية مبا فيها الدول العربية ترتّدد سنة 

يف إطار برنامج الدورة العاشرة  اجلزائرية إىل جانب قضييت تونس واملغرب األقصى لدراستها يف األمم املتحدة
 جلمعيتها العامة.

ونظرا للتموقع القوي لفرنسا يف جملس األمن الدويل حبكم أهّنا من األعضاء اخلمس الدائمني املتمّتعني حبّق     
 فقد رّكزت ج.ت.و جهودها لتدويل القضية اجلزائرية يف هيئة األمم على مجعيتها العاّمة، رغم أنّ  -الفيتو-النقض

إقناع هذه املؤسسة األممية مل يكن باألمر اهلنّي، وذلك نظرا ملا تتمّتع به فرنسا من دعم أمريكي حاولت استغالله 
لرتهيب الكتلة األفروآسيوية من اإلقدام على الدفع بالقضية اجلزائرية يف جدول أعمال ج.ع. لألمم املتحدة، مث 

مثل هذا الضغط و التهديد ميكن استنباطه مثال من خالل فيما بعد اقرتاح مشاريع لوائح لفائدة ج.ت.و ، ف
عندما صرّح مبناسبة  01/07/2122تصريح وزير خارجية الواليات املتحدة األمريكية جون فوسرت دالس يوم 

قائال: "إّن الو.م.أ مقتنعة بأّن  2122/ 29انعقاد أشغال اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا احلادية عشر 
ة العامة لألمم املتحدة ال ميكن أن تُقّدم أية الئحة عملية حول القضية اجلزائرية. أمتىّن أن ال حُتاول ذلك، اجلمعي

 659الوضع يف اجلزائر معّقد  جدا..".
لكن ج.ت.و مل تيأس فجّندت جلنة التنسيق والتنفيذ أكفأ إطاراهتا إلحداث اخرتاقات يف صفوف احللفاء     

بالنفاذ إىل األوساط القريبة من صنع القرار بالدول الغربية مثل بريطانيا والواليات  الطبيعيني لفرنسا، وذلك
املتحدة.أ وإيطاليا وأملانيا الغربية، وحماولة استمالة بعض رجال األعمال وجتار األسلحة لتتمّكن فيما بعد من  

ي وتطبيق مبدأ حق تقرير املصري كسب ثقة أحزاب سياسية وتعاطفها مع القضية اجلزائرية ومطالبتها باحلل السلم
، وإدراكا منها بأّن الدعم الذي تنشده سيكون من دول العامل الثالث فقد رّكزت 660على الشعب اجلزائري

 جهودها عليها إلحداث الفارق يف األمم املتحدة.   
ة عاملية نُظِّر هلا للعب و قد بذل اجلزائريون جهدا كبريا يف احلصول على الدعم لتدويل القضية اجلزائرية يف هيئ    

دور حامي السالم العاملي وحمرر الشعوب املستعمرة، فقّدموا بواسطة حسني آيت أمحد وحممد يزيد مذكرة لرؤساء 
الدول اجملتمعة يف باندونغ تضّمنت طلبا لعرض القضية اجلزائرية يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتسجيلها يف 

ومت تقدمي مذكرة أخرى لزعماء الدول الثالث: يوغسالفيا ،مصر واهلند، اجملتمعني  جدول أشغال مجعيتها العامة،
،املذكرة اليت أمضاها كل من: فرحات عّباس ، حممد ملني دبّاغني 2129جويلية  28يف بريوين اليوغسالفية يوم 

ت ج.ت.و يف مذكرهتا وقد أعلن ،أمحد فرنسيس و حممد يزيد ، بعد لقائهم بالزعماء: تيتو وعبد الناصر وهنرو،
 661شروطها يف الّسالم ووقف إطالق النار.

                                                 
 .229، ص 2111، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،7حممد العريب الزبريي: تاريخ اجلزائر املعاصر، ج 659
 .222-229ص ص: ،املرجع نفسه 660
ح حرب " مل يشر إىل ذلك، وكذلك مل يشر رضا لكن عّباس يف كتابه" تشري 2129ذكر بنيامني سطورا بأن فرحات عّباس التقى تيتو يف جويلية  661

 ) تيتو، هنرو، عبد الناصر( ،عد إىل: مالك إىل اللقاء واكتفى باإلشارة إىل توجيه مذكرة إىل الزعماء الثالثة
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 :استراتيجية الجمهورية الفرنسية الرابعة في األمم المتحدة - 7
تعد فرنسا من األعضاء اخلمس الدائمني يف جملس األمن الدويل وهو ما جعلها يف مأمن من مترير أي مشروع     

ن بوابة جملس األمن الدويل، لذلك فإّن ج.ت.و رّكزت جهودها يف الئحة أو قرار أممي بشأن الوضع يف اجلزائر م
وارتكزت يف ذلك على دعم الدول  اهليئة األممية على مجعيتها العامة حُماولًة إحداث االخرتاق بشأن التدويل،

ات العربية والكتلة الألفروآسيوية، بينما اعتمدت الدبلوماسية الفرنسية على دعم حلفائها وباخلصوص الوالي
املتحدة و بريطانيا السند القوي للدبلوماسية الفرنسية يف عهد حكومات اجلمهورية الرابعة خاصة يف جملس األمن 

  662الدويل.
جويلية  79على إثر الطلب الذي تقّدمت به أربع عشرة دولة إفريقية وآسيوية من دول مؤمتر باندونغ يف      

أجل تسجيل القضية اجلزائرية ضمن جدول أعماهلا يف دورهتا إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة من  2122
احتج املندوب الدائم لفرنسا باألمم املتحدة معتربا املسألة  العاشرة على أساس حق الشعوب يف تقرير مصريها،

ب ، فقّرر املندو 663متعلِّقة بالشأن الداخلي الفرنسي وال حيق لألمم املتحدة التدخل يف الشؤون الداخلية لفرنسا
الفرنسي مقاطعة اجللسات خبصوص أحقية تسجيل القضية اجلزائرية من عدمه واليت دامت ثالث جلسات، كما 
عمدت فرنسا بالتنسيق مع  حلفائها من دول أمريكا الالتينية باخلصوص إىل تقدمي مشروع قرار لذات املوضوع 

ألمر الذي ميكن إدراجه ضمن احلرب وهو ا ومضاد ملشروع القرار الذي تقدمت به اجملموعة األفروآسيوية ،
 املضادة يف األمم املتحدة كرد فعل على التقدم الذي أحرزته ج.ت.و يف اهليئة الدولية . 

ورغم املساندة الكبرية اليت تلّقتها فرنسا يف اجلمعية العامة إال أّن جبهة التحرير حّققت أّول نصر دبلوماسي يف     
صوتا مقابل 78على أغلبية بسيطة بـ  2122سبتمرب  80حتّصلت يف تصويت  حيث هذه اهليئة الدولية الكربى،

يف حني رفضت اجلمعية العاّمة القرار الذي  لصاحل مشروع القرار الذي تقّدمت به الدول األفروآسيوية، صوتا، 72
ة يف جدول أعماهلا، تقّدمت به كتلة الدول الالتينية، ويف ذات اليوم قّررت اجلمعية العامة إدراج القضية اجلزائري

فقام مندوب فرنسا بتهديد اجلمعية العامة بقوله :"..فحكوميت ترفض قبول أي تدخل لألمم املتحدة..ويعترب 
قّرر الوفد  2122أكتوبر  2باطال و الغيا ملا قد توصي به اجلمعية العامة يف هذه القضية"، و يف اليوم املوايل أي 

                                                                                                                                                         

Benjamin Stora - ZAKYA Daoud : Ferhat Abbas Une Autre Algérie, CASBAH Editions, 
ALGER, 1995, p254.                    :و                                            Ferhat Abbas : Autopsie d’une 
guerre, Ed LAURORE ,PARIS ,1980,p183. 
 Rédha Malek: L'Algérie à Évian, Histoire des négociations secretes1956/1962,Editionsوأيضا:  
Dahlab,Alger,1995 ,pp:28-29.                                                                                      

 .228- 229، ص ص :املرجع السابقحممد العريب الزبريي:  662
663 C.A.N : G.P.R.A, M.A.E, Boite N°05, Dos 08, Rap : La question Algérienne et l'O.N.U., 
1 Décembre1960, p02.                    



 187 

بعدما مّت تأجيل مناقشة  2122نوفمرب  72ة ومل يعد إىل أشغاهلا إال يف الفرنسي االنسحاب من اجلمعية العام
  664القضية اجلزائرية.

لقد أّدت مناورات الوفد الفرنسي عن طريق املقاطعة واالنسحاب من املناقشات إىل تراجع بعض البلدان عن     
سي العنيف دفع بعض الدول اإلفريقية دعمها لتسجيل القضية يف الدورة العاشرة، باإلضافة إىل أن رد الفعل الفرن

و اآلسيوية إىل التخوف من إمكانية اعرتاض فرنسا وحلفائها على انضمام بعض الدول حديثة االستقالل إىل 
حظرية األمم املتحدة، انتقاما من مناقشة القضية اجلزائرية، لذا فقد فّضلت اجملموعة األفروآسيوية ترك إمكانية 

 665رة احلـادية عشرة.مناقشة القضية يف الدو 
حاولت فرنسا رفض تسجيل القضية اجلزائرية يف األمم املتحدة باالعتماد على ميثاق اهليئة ذاهتا، فاعتربت     

القضية داخلية واهليئة الدولية غري خمّولة بتسجيلها ودراستها وذلك باالعتماد على  مضمون املادة الثانية يف فقرهتا 
تحدة، وقد ذهب مندوب فرنسا إىل أنه "مينع على األمم املتحدة مناقشة الشؤون السابعة من ميثاق األمم امل

الداخلية لفرنسا، مادامت اجلزائر جزء ال يتجزأ من فرنسا، ومادام اجلزائريون من مجيع األجناس والعقائد مواطنون 
زائر منذ القرن التاسع عشر فرنسيون ...إن مجيع الدول اليت كان هلا تأثري دويل قد اعرتفت حبق فرنسا يف ضم اجل

  666..ال توجد أّمة جزائرية هلا كيان منفصل عن األّمة الفرنسية".
وذهبت احلكومة الفرنسية إىل التشّدد يف موقفها أكثر حني قّررت سحب وفدها الدائم يف األمم املتحدة     

اجلزائرية باعتبار أن هذا األمر يعد وعدم املشاركة بعد ذلك يف دورة اجلمعية العامة املخّصصة ملناقشة املشكلة 
 انتهاكا واضحا وصارخا مليثاق هيئة األمم املتحدة.

أمام التقّدم الذي أحرزته دبلوماسية ج.ت.و يف الدورة العاشرة للجمعية العامة لألمم املتحدة مل تيأس     
سب الرأي العام العاملي وكسب احلكومة الفرنسية من كسب املعركة الدبلوماسية؛ فلجأت إىل أساليب املراوغة لك

املزيد من الوقت إلمخاد نار الثورة املتأجِّجة يف اجلزائر، ومن ضمن هذه األساليب  ازدواجية اخلطاب فهي مثال من 
بأهّنا تريد التفاوض وتسعى إليه؛ كما -الدولتان الفاعلتان يف الكتلة األفروآسيوية–جهة تصرِّح للهند و مصر 

عام الدويل باستعمال بعض املصطلحات اليت توحي بنيتها يف احلل السلمي من ذلك مثال حاولت خداع الرأي ال
، ومن جهة أخرى تصرِّح بأّن اجلزائر مقاطعة فرنسية، ويشكِّل اختطاف خيضر، بن بّلة 667"السلم و املفاوضات"

ة جاءت بعد أشهر من ،بوضياف ، آيت أمحد ذروة التناقض يف اخلطاب الدبلوماسي الفرنسي، مبا أن هذه السابق
بدء احلكومة الفرنسية بزعامة احلزب االشرتاكي الفرنسي يف إجراء جمموعة من االتصاالت مع ممثلي ج.ت.و يف  

 668كل من القاهرة و روما مث بلغراد.
                                                 

(، ترمجة: علي تابليت، مسري حشاين، عبد العزيز بوكنة، منشورات 2128-2122مد علوان: القضية اجلزائرية أمام األمم املتحدة )حم 664
 .29،28، ص ص:7002، وزارة اجملاهدين، الكرامة للطباعة و النشر، اجلزائر،02/22/2121م.و.د.ب.ح.و.ث.

 .818-810أمحد بن فليس: املرجع السابق، ص ص :  665
 .818املرجع نفسه، ص   666

667CAN: GPRA, boite5, dos:8, doc: MAE "La question Algérienne et l'ONU",1/12/1960, p2. 
668  Rédha Malek : L'Algérie à Évian, Op.cit., p : 29.          
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إلدانة هذا السلوك املنايف لألعراف  2129أكتوبر  79يوم  هذا ما دفع مبمثل ج.ت.و يف نيويورك حممد يزيد    
لتأكيد عدم وفاء    Pierre Comminكشف أمر االتصاالت السرية مع بيري كومنيلية، كما قام بالدو 

 669الفرنسيني لوعودهم حبّل املشكل بالطرق السلمية والتأكيد على ازدواجية خطاهبم و سوء نواياهم.
الدورة احلادية عشر يف وعلى إثر تسجيل القضية اجلزائرية يف جدول أعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف     

باالنسحاب واالمتناع عن  Antoine Pinay قام وزير اخلارجية الفرنسي أنطوان بيناي  2129سبتمرب 
املشاركة يف جلسات املناقشة، وقد جنحت مناورته هذه حبيث تراجعت العديد من البعثات عن مواقفها املؤيدة 

من تعاون فرنسا، وهو ما دفع البعثة الفرنسية بالعودة إىل لـج.ت.و بدعوى ضرورة تفادي حرمان اهليئة األممية 
مكاهنا بالقاعة لكن هذه املناورة مل تغري واقع احلال ألن القضية اجلزائرية سجِّلت بأغلبية يف الدورة احلادية عشر 

  670وستسجِّل حضورها بشكل منتظم يف جلسات الدورات القادمة  إىل غاية استقالل اجلزائر.
ح النقاش حول القضية اجلزائرية من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة ألول مرة يف فيفري وبعد فت    

،ظّلت احلكومة الفرنسية تؤّكد على عدم أهلية منظمة األمم املتحدة و حتتج على تدخلها يف شأن داخلي 2122
عن السياسة الفرنسية يف اجلزائر و  للدولة الفرنسية، كما حتّدثت البعثة الفرنسية يف اجلمعية العامة لذات املنظمة

، ووعود بسالم قريب و ذلك كّله من أجل تطمني  "La loi cadreخاصة ما يتعلق مبشروع "القانون اإلطار""
الرأي العام العاملي الذي أبدى قلقه من تصاعد حّدة املواجهة يف اجلزائر، و هو ما دفع باجملموعة األفروآسيوية عند 

إىل اإلشارة بأّن: "منظمة األمم املتحدة مل تسجِّل مؤشرات  -2122-يل يف الدورة املوالية إيداعها لطلب التسج
  671أليِّ تطور كان باجتاه جتسيد أهداف التوصية".

( N.A.T.Oكما استعانت فرنسا يف هذا االجتاه حبلفائها االسرتاتيجيني يف حلف الشمال األطلسي )     
وبريطانيا، فقد قامت دول احللف بدفع من و.م.أ وبريطانيا خاصة مبناقشة  وخباصة الواليات املتحدة األمريكية

الشؤون اجلزائرية لعديد املرات يف اجتماعات جملس حلف الشمال األطلسي، هبدف تنسيق اجلهود وحشد الدعم 
ية الدبلوماسي للموقف الفرنسي، ومل تكتف دول احللف باجتماعات احللف بل استغلت مؤمترات الكتلة الغرب

( مبانيال العاصمة الفلبينية يف O.T.A.S.Eلطلب الدعم للحليفة فرنسا مثل اجتماع حلف جنويب شرق آسيا)
 .2128ربيع 
وجتّلى هذا الدعم املطلق واملنّسق لدول ح.ش.أ. من خالل الدعم النوعي للموقف الفرنسي يف كل دورات     

ا لصاحل اللوائح اليت ختدم احلكومة الفرنسية، وصوّتت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، حيث كانت تصّوت مجاعي
 بالرفض على مشاريع اللوائح اليت اقرتحتها الدول األفروآسيوية واليت كانت يف صاحل جبهة التحرير.

                                                 
669   Idem,p29                               
670     Ferhat Abbas : Autopsie d'une guerre, Op.cit., pp : 177-178.           

واليت ورد فيها: "األمل يف تعاون يُفضي إىل حل سلمي ودميقراطي وعادل يتمُّ التوصل إليه يف إطار الوسائل  2129املقصود التوصية النهائية لدورة  671
            .C.A.N : G.P.R.A, M.A.E, B:05, Dos: 08, Op. Cit, p3املتوافقة مع مبادئ ميثاق األمم املتحدة"، ُعد إىل: 
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هذا على املستوى اجلماعي أما على مستوى الدول فقد أبدت دول احللف تأييدها املطلق لفرنسا يف حرب     
ك يف التصرحيات املنحازة بشكل واضح وصريح لفرنسا، واألمثلة على ذلك كثرية منها على اجلزائر، وجتلى ذل

 سبيل املثال ال احلصر:
أمام  2129مارس  70يوم  Douglas Dillonتصريح السفري األمريكي يف باريس دوغالس ديلون  -

زير اخلارجية األمريكي جون فوسرت ، كما صرّح و 672الصحافة الدولية بأّن الو.م.أ تدعم السياسة اجلزائرية لفرنسا
مبناسبة أشغال الدورة احلادية عشر لألمم املتحدة:"إّن الواليات املتحدة األمريكية  01/07/2122دالس يوم 

مقتنعة بأّن اجلمعية العاّمة لألمم املتحدة ال ميكن أن تقّدم أية الئحة عملية حول القضية اجلزائرية. أمتىن أال حتاول 
 اجلزائر معقد جدا، وال أدري إذا كان ميكن التوصل إىل صياغة نص ذي قيمة يف املوضوع، بل ذلك، الوضع يف

 673إين أشك حىت يف جدوى العمل على إجياد مثل ذلك".
وبالنسبة لربيطانيا فإهّنا مل تّدخر جهدا ملساعدة احلكومة الفرنسية وخري دليل على ذلك مضمون البيان     

 – Harold Mac Millanهارولد ماكميالن –ئيسي حكوميت البلدين بريطانيا املشرتك الذي تّوج لقاء ر 
حيث جاء فيه: "بعد تدارس الوضع يف  79/22/2122يف – Félix Gaillardفليكس غايار -وفرنسا 

مشال إفريقيا اتفق الطرفان على ضرورة مواصلة فرنسا تبّوء مسئولياهتا يف مشال إفريقيا أين تتمّتع بوضع راق )أو 
 674ارز( وأين تسهم بشكل كبري يف الدفاع املشرتك عن العامل احلر..".ب

وبعد تسجيل القضية اجلزائرية يف الدورة املوالية جلأت فرنسا إىل املناورات الدبلوماسية والدعائية، فهي وإن      
ائها إىل إال أهنا ضغطت على وفود الدول خاصة من حلف-التسجيل يف جدول األعمال–سّلمت بتدويل القضية 

، وواصلت 675التزام مواقف غامضة أثناء املناقشات والتصويت وذلك لتجنب إصدار قرارات تدينها باإلمجاع
إطالق مبادرات غري جدية والتحجج بعدم وجود "حُماور شرعي أو مقبول" مبوازاة تصعيد جمهودها احلريب يف 

  676اجلزائر.
اجلزائرية يف دورات اجلمعية العامة لألمم املتحدة وما بذلته  وفيما يلي عرض موجز لتطور طرح ومناقشة القضية    

 الدول العربية واإلسالمية والدول احملبة للعدالة من دعم كبري للقضية اجلزائرية يف هيئة األمم.
 .تطور القضية الجزائرية في الجمعية العامة لألمم المتحدة:3 

 :0955في الدورة العاشرة -أوال  
بتوجيه رسالة إىل األمني العام 677ت مؤمتر باندونغ قامت أربع عشرة دولة من إفريقيا و آسياتنفيذا لتوصيا    

                                                 
672  C.A.D : S.E.A.A, boite 7, Présidence du conseil, G.P.R.A, Ferhat Abbas : "Mémorandum 
sur la dénonciation du traité de l'atlantique nord"19/09/1960, P9.                                                                                           

 .229حممد العريب الزبريي:املرجع السابق،ص 673
674 C.A.D : S.E.A.A, Op.cit., p9.                                                                                                                                       

 .829و  882املرجع السابق، ص ص:أمحد بن فليس:  675
676 CAN: GPRA, boite5,dos:8,doc: MAE "La question Algérienne et l'ONU" ,p2. 

أندونيسيا، إيران، العراق، لبنان، ليبرييا، باكستان، اململكة العربية السعودية، سوريا،  الدول األربع عشرة هي: أفغانستان، بورما، مصر، اهلند، 677
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؛ تضمّنت طلبا إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة لبحث القضية اجلزائرية 2122جويلية  71لألمم املتحدة يوم 
إىل "أنه بناء على توجيه من يف دورهتا العاشرة و ذلك بتسجيلها ضمن جدول أعماهلا ، و قد أشارت الرسالة 

حكوماهتم فإّن املمثلني األربعة عشر يطلبون من األمني العام بأن يسّجل موضوع "قضية اجلزائر "يف جدول أعمال 
الدورة العاشرة للجمعية العامة"، كما ُأحلقت بالرسالة مذكرة توضيحية أشارت يف القسم األول منها هذه الدول 

،و قد عارض املندوب الفرنسي الدائم يف األمم 678صري يف هيكل األمم املتحدة و ميثاقهاإىل أمهية مبدأ تقرير امل
املتحدة بشدة ما اعتربه تدخال يف الشؤون الداخلية لبلده، و ساندته يف ذلك الدول الغربية و دول أمريكا 

  679اجلنوبية.
العراقية يف واشنطن بأّن املناقشة يف  ويف هذا الصدد أشار حممد علوان السكرتري األول يف سفارة اجلمهورية    

الدورة العاشرة للجمعية العامة اقتصرت على الوجه اإلجرائي للمسألة وكان اهلدف من وراء ذلك إصدار قرار أهلية 
أو عدم أهلية األمم املتحدة لبحث القضية اجلزائرية، وبأّن طرح املسألة أدى إىل انقسام شديد يف الرأي وسط 

 680ناقشة خالل اجللسات السّتة اليت خّصصت ملناقشة األهلية من عدمها.وفود الدول امل
خالل اجللسات اليت ُخّصصت ملناقشة أهلية األمم املتحدة للشروع يف دراسة القضية اجلزائرية قّدم الرافضون     

 واملؤيدون لألهلية براهني عديدة ميكن تقدمي أمهها يف اآليت:
 الجمعية العامة: أوال: براهين الرافضين لتدخل - 

حتّجج الوفد الفرنسي ووفود الدول احلليفة لفرنسا مبجموعة من الرباهني واحُلجج اليت رأوها كافية لنفي أهلية     
 األمم املتحدة ملناقشة القضية اجلزائرية وأمّهها:

لدا عضوا هو فرنسا، ومفاده أّن اجلمعية العامة ال حيق هلا التدخل يف شأن داخلي خيص بالبرهان القانوني: -   
حبكم أّن اجلزائر جزء ال يتجزأ من فرنسا األم و هو ما نص عليه الدستور الفرنسي، ألن سكان اجلزائر مواطنون 
فرنسيون و أن املقاطعات اجلزائرية ممثّلة يف كل من اجمللس الوطين و جملس اجلمهورية على قدم املساواة مع بقية 

ن ذلك فإنّه مُينع على األمم املتحدة و حسب ميثاق سان فرانسيسكو التدخل مقاطعات فرنسا األم، وانطالقا م
 (.7يف هذه القضية طبقا ملا ورد يف مادته الثانية)

وينطلق من مبدأ أّن اجلزائر قد احتلتها فرنسا و هي منطقة نفوذ البرهان التاريخي أو الحق في االحتالل: -   
أو بورغوندي  Flandersت فرنسية أخرى مثل الفالندر و حاهلا حال مقاطعا -أمر واقع -فرنسية 

Burgandy  و بالتايل فإنّه ال يسع األمم املتحدة أن تدرس مجيع القضايا املرتتّبة عن احلروب و النزاعات،
احلدودية ألن ذلك سينجّر عنه املساس بأمن كثري من الدول األعضاء، باإلضافة إىل ذلك فإّن إحلاق اجلزائر 

قد سبق إحلاق فرنسا ملقاطعيت سافوي  لذي اعرتفت به الدولة العثمانية و مجيع القوى الكربى آنذاكبفرنسا و ا

                                                                                                                                                         

 .88)ُمرتّبة حسب احلروف األجبدية الالتينية(،أنظر: حممد علوان: املصدر السابق ،ص:تايلندا، اليمن
 .88نفس املصدر، ص  678
 .812أمحد بن فليس: املرجع السابق، ص 679
 .11(،املصدر السابق،ص2128-2122حممد علوان: القضية اجلزائرية أمام األمم املتحدة ) 680
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Savoy  و نيسNice  و انطالقا من ذلك رأى مندوب اململكة املتحدة الذي نطق بلسان كثري من حلفاء ،
ة ختّص القانون الفرنسي، و من مث "اجلزائر جزء ال يتجزأ من فرنسا..و بأّن الوضعية يف اجلزائر هي قضي فرنسا أنّ 

 فإّن اجلمعية العامة غري مؤّهلة".
واستند إليه بعض املندوبني الذي عارضوا تدخل االعتراض على مبدأ حق الجزائر في تقرير المصير:  -  

أنّه ال  األمم املتحدة يف القضية اجلزائرية بدعوى املطالبة بتمكني الشعب اجلزائري من حقه يف تقرير املصري، ذلك
ميكن التدخل يف الشأن الداخلي الفرنسي بدعوى أّن سكاهنا غري متجانسني أو ألّن البعض منهم يطالب 

  681باالستقالل.
 ثانيا: براهين المؤيدين لتدخل الجمعية العامة: -

األمم املتحدة واستندت بدورها جمموعة الدول األفروآسيوية إىل جمموعة من الرباهني اليت رأهتا مربّرة ألهلية      
لدراسة القضية اجلزائرية وذلك بإدراجها يف جدول أعمال مجعيتها العامة من أجل مناقشتها، وتتمّثل أمهها يف 

 اآليت:
ومفادها أّن اجلمعية العامة هلا األهلية الالزمة للتعامل مع القضية اجلزائرية، انطالقا من  الحجة القانونية: -  

فتسجيل القضية يف جدول أعمال املؤسسة األممية قد يؤدي إىل صدور توصية يف  (،2( الفقرة)7تطبيق املادة)
صاحل الطرفني بالدعوة إىل التسوية السلمية للنزاع، وهو ليس من قبيل التدخل يف الشأن الداخلي لدولة ما وال 

مع القضية اجلزائرية وذلك  يتضّمن عقوبات حبّقها، كما رأت الدول األفروآسيوية بأّن اجلمعية العامة مؤّهلة للتعامل
 من ميثاق اهليئة األممية. 20طبقا للمادة 

و يعد هذا الربهان من أقوى الرباهني اليت اعتمدهتا الدول األفروآسيوية  تهديد السلم و األمن الدوليين: -  
لم و األمن الدوليني، لتأكيد أهلية اجلمعية العامة، فهذه األخرية خمّولة ملناقشة أية قضية تتعّلق باحلفاظ على الس

ذلك أّن السلطات الفرنسية واجهت انتفاضة خطرية كانت بداية لثورة مسّلحة أجربت احلكومة الفرنسية على 
إرسال قوات عسكرية بأجهزهتا و عتادها العسكري إىل اجلزائر ، هذه القوات كانت ضمن تعداد حلف الشمال 

احللف يف الدفاع عن فرنسا و هو ما أقلق البلدان  األطلسي ،و بالتايل هذا مؤشر على اخنراط أعضاء
األفروآسيوية، ألّن مثل هذا األمر كفيل بتهديد السلم و األمن يف منطقة مشال إفريقية بأكملها و اليت تعاين من 

 682تنكر حلقوق شعوهبا يف تقرير املصري.
ة العامة إىل تفنيد األطروحات جلأت الدول املؤيدة ألهلية اجلمعي الجزائر ليست جزءا من فرنسا األم:-  

الفرنسية خبصوص أّن اجلزائر جزء ال يتجزأ من فرنسا األم، ذلك أّن اجلزائريني مل يقّرروا حبرية إحلاقهم بفرنسا وبأّن 
سكاهنا ال يتمّتعون مبيزات وحقوق املواطنة الفرنسية احلقيقة، باإلضافة إىل اختالفهم يف ثقافتهم وحضارهتم عن 

 سي.الشعب الفرن
استندن البلدان األفروآسيوية على أساس هام يف ميثاق هيئة األمم املتحدة جّسدته  الحق في تقرير المصير: -  

                                                 
 .18-10حممد علوان: املصدر نفسه، ص ص: 681
 .18،11نفسه،ص ص: 682
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املادة األوىل الفقرة الثانية  واليت ورد فيها: "يعتمد تطوير العالقات الودية بني األمم على احرتام مبدأ احلقوق 
ءات مالئمة لتعزيز السلم العاملي"، لذا فقد طالبت هذه الدول جبعل املتساوية و تقرير مصري الشعوب، واختاذ إجرا

القضية اجلزائرية بأهلية اجلمعية العامة لألمم.م لدراستها،ألّن امليثاق دعا الدول املوقّعة عليه للتعهد وااللتزام حبماية 
حقيق مبدأ حق تقرير (منه إىل تنسيق جهود الشعوب لت28هذا احلق ،بل و دعت املادة الثالثة و السبعون )

املصري حيث ورد فيها: "لتطوير احلكم الذايت، واألخذ بعني االعتبار الطموحات السياسية للشعوب، ومساعدهتم 
  683يف التنمية املتطورة ملؤسساهتم السياسية احلرة..".

لوطيس ،وهو ما جتّلى جلأت البعثة الفرنسية إىل الضغط و املناورة مبقاطعة جلسات املناقشة اليت كانت حامية ا    
ومت رفض  صوتا رافضا، 72صوتا مقابل  78يف نتائج التصويت اليت كانت يف صاحل تسجيل القضية اجلزائرية بـ 

مشروع القرار الذي تقّدمت به جمموعة من دول أمريكا الالتينية املوالية لفرنسا ، وختفيفا للوضع قّدم ممثل اهلند  
لتأجيل مناقشة القضية من أجل التخفيف من وطأة  2122نوفمرب  72مة يف كريشنا مينون عريضة للجمعية العا

األزمة ومن أجل تفادي مضاعفاهتا ،و فتح باب األمل واسعا أمام إمكانية تسجيل القضية ومناقشتها يف الدورة 
 684القادمة.

ائرية يف جدول أعمــــــاهلا بأغلبية األصوات إدراج القضية اجلز  2122سبتمرب  80لقد قّررت اجلمعية العامة يوم     
ومع ذلك مل يدرس املوضوع يف الدورة العاشرة وأجل إىل الدورة املوالية، لكن هذا القرار مل يُنقص من قيمة النصر 
الدبلوماسي احملّقق يف هيئة األمم بفضل تكاثف جهود الدول العربية واألفروأسيوية، ذلك أّن اجلمعية العامة 

ية إلدراج القضية اجلزائرية يف جدول أعمال اجلمعية.ع لألمم.م بينما مّت تأجيل صادقت على مسألة األهل
  685مناقشتها للدورة احلادية عشر.

وأبرز ما ميكن تسجيله كتحول يف هذه الفرتة جتّند دول عربية وأفروآسيوية لتقدمي الدعم الالزم يف اهليئة األممية     
يئة األممية وخباصة جملس األمن الدويل إىل خطورة الوضع يف اجلزائر ولعل املوقف السعودي كان رائدا يف لفت اهل

 2122.686وهو ما قام به املمثل الدائم للملكة باهليئة األممية يف جانفي 
 :0956في الدورة الحادية عشر-ب

الفرنسية  رغم التقدم الذي أحرزته دبلوماسية ج.ت.و يف الدورة السابقة للجمعية العامة مل تيأس الدبلوماسية    
من منع تدويل القضية اجلزائرية يف اجلمعية العامة لألمم.م بعدما جنحت يف فرملة طرحها يف جملس األمن الدويل 
فلجأت إىل عدة طرق ووسائل لكسب الرأي العام العاملي، ومن ضمنها اعتماد ازدواجية اخلطاب فهي مثال من 

أخرى تصرّح بأّن اجلزائر مقاطعة فرنسية، وال أدّل على  جهة تصرح للهند ومصر بأهّنا تريد التفاوض ومن جهة
هذه االزدواجية يف اخلطاب الدبلوماسي الفرنسي من اختطاف زعماء الثورة اجلزائرية يف حادث قرصنة جوية عّد 

                                                 
 .22-11حممد علوان: نفس املصدر، ص ص: 683
 .819-812أمحد بن فليس : املرجع السابق، ص ص:684
 .11حممد علوان: املصدر السابق، ص 685
 .221حممد علوان: نفسه، ص  686
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 .سابقة يف تاريخ املالحة اجلوية العاملية، بينما كانت قد فتحت قنوات لالتصال بقادة اجلبهة يف الداخل واخلارج
لكشف أمر االتصاالت السرية مع  2129أكتوبر  79يوم  هذا ما دفع مبمثل ج.ت.و يف نيويورك حممد يزيد    

للتدليل على عدم وفاء الفرنسيني بوعودهم حلل املسألة اجلزائرية بالطرق   Pierre Comminبيري كومني
رنسية مسئولية اختطاف زعماء السلمية كما دلت هذا العمل على ازدواجية خطاهبم، ومّحل  احلكومة الف

 687الثورة.
كما عمدت رئاسة الوزراء الفرنسية إىل تزويد بعثتها الدائمة يف اهليئة األممية بنيويورك بتقرير دقيق؛ تضّمن      

انتقادات ج.ت.و والردود الفرنسية عليها باإلحصاءات واألمثلة الدقيقة واحلجج والرباهني؛ اليت كان هدفها 
جبهة التحرير وإضعاف موقفها أمام الرأي العام العاملي من خالل ممثليه يف اجلمعية العامة لألمم  تكذيب انتقادات

املتحدة، وقد رّكز هذا امللف على الرد على انتقادات اجلبهة فيما يتعّلق بـ: سيطرة األقلية الفرنسية على األغلبية 
ع املساحات الزراعية، وكذا تفنيد "مزاعم" اجلزائرية يف توزيع مناصب الشغل واستحواذهم على أخصب وأوس

ج.ت.و بشأن وحدة الصف اجلزائري يف مواجهة السياسة االستعمارية بالرتكيز على الصراع بني اجلبهة واحلركة 
الوطنية اجلزائرية و خاصة املظاهر املسلحة هلذا الصراع، وتطّرق امللف كذلك إىل ما أجنزته السلطات الفرنسية يف 

تصادي  من منشآت قاعدية مثل الطرقات والسكك احلديدية واجلسور اليت تتعّرض للتهدمي والتخريب اجملال االق
 من قبل وحدات جيش التحرير الوطين، وكذا ما مّت بناؤه من مدارس ومراكز صحية اجتماعية.

الئكية يف حني أهّنا وتناول التقرير مسألة هوية الثورة بالرد على ج.ت.و "اليت تريد الظهور مبظهر احلركة ال    
تستهدف املؤسسات الدينية خاّصة املعابد اليهودية"، وسعى امللف كذلك لتفنيد "ادعاء" ج.ت.و بأهّنا حركة 
دميقراطية حتررية جُتابه عدوا واحدا هو االستعمار، بالقول "ملاذا تغتال )ج.ت.و( املدّرسني، وعّمال الربيد، وحرّاس 

ية، ومسرّيي املزارع، وصغار املزارعني..." ،و مّت الرتكيز  على تصرحيات قادة الغابات، وعّمال السكك احلديد
احلركة الوطنية اجلزائرية وبقية -جبهة التحرير اليت توحي بالتصلب وعدم التسامح ورفض التنازل وإلغاء اآلخر

جلي من خالل  و دّعمت أطروحاهتا بالصور عن بعض ما أمسته "صور لبعض القتلى املصاليني.."، و-األحزاب
استعراض هذه املسائل املغزى الدعائي هلذا التقرير الذي ُوزّع على أجهزة هيئة األمم املتحدة وعلى وفود الدول يف 

 688 اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
و عّززت احلكومة الفرنسية تواجدها الدبلوماسي بنيويورك بدعوة جاك سوستال النائب يف الربملان الفرنسي و     

حلاكم العام السابق للجزائر والسياسي احملّنك؛ لتدعيم الوفد الفرنسي باألمم املتحدة، والذي كتب يف جانفي ا
مقاال بعنوان "ملاذا أنا يف األمم -أي قبيل بدء املناقشات يف اجلمعية العامة حول القضية اجلزائرية-2122

ا يقرّه ميثاق منظمة الشمال األطلسي الذي نص على املتحدة" جاء فيه: "أّن املسألة اجلزائرية شأن فرنسي وهو م
ضم عماالت اجلزائر الفرنسية"، وأضاف "إّن اعرتاف األمم املتحدة بأي أهلية هلا ملناقشة املسألة اجلزائرية هو 

                                                 
687 Rédha Malek : L'Algérie à Évian, Op.cit, p : 29.           
688 CAD : MAEF, SEAA, b : 7, dos : FLN, doc : "Extrait du Rapport présenté à l'ONU en 
1956, p p : 1-5.                            
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خرق مليثاق األمم املتحدة ذاهتا؛ و هو ما ستنجر عنه مضاعفات خطرية بانتشار اإلرهاب واالضطرابات يف كل 
لعامل"  وحصر سوستال أهلية األمم املتحدة يف إدانة اجلمهورية العربية املتحدة ومن تواطأ معها من دول أحناء ا

  689اجلامعة العربية يف العدوان.
وعّززت ج.ت.و من جانبها تواجدها الدبلوماسي بنيويورك نظرا ألمهية احلدث املتمّثل يف مناقشة القضية     

ة؛ فإضافة إىل حممد يزيد مسؤول مكتب ج.ت.و ونائبه عبد القادر شندريل؛ أوفد اجلزائرية من طرف اجلمعية العامّ 
الوفد اخلارجي كال من فرحات عّباس وأمحد فرنسيس؛ وهو تدعيم نوعي ملتابعة أشغال اجلمعية العاّمة خالل الفرتة 

وطين هناك سّهل مهّمة وفد جبهة التحرير ال ، وما2122املمتدة من منتصف جانفي إىل منتصف فيفري 
الذي استمر من -إضراب الثمانية أيام–بنيويورك يف كواليس اجلمعية العامة هو جناح اإلضراب التارخيي 

، فقد 690،حيث أّكد التفاف الشعب اجلزائري حول مطالب ج.ت.و 01/07/2122إىل  78/02/2122
األمم املتحدة وحلفاء فرنسا على أدركت ج.ت.و أّن العمل العسكري يف املدن سريّكز انتباها أكرب عليها وجُيرب 

 691االعرتاف هبا قوة رئيسة على فرنسا أن تتفاوض معها، وهكذا حدثت "معركة اجلزائر".
يضاف إىل ذلك التأييد الدويل من البلدان العربية واألفروآسيوية اليت طلبت من هيئة األمم املتحدة إدراج     

 29ومت ذلك يف  2129جوان  21ماي  إىل  1ة عشر من القضية اجلزائرية يف جدول أعمال الدورة احلادي
 22يف  2122فيفري  28و  1،وجرت املناقشات يف الفرتة املمتدة ما بني 692باإلمجاع 2129ديسمرب 

تضّمن  2122فيفري  2" يف 292L/I.C/Aدولة إفريقية وآسيوية مبشروع قرار "وثيقة 28اجتماعا، وتقّدمت 
عب اجلزائري يف تقرير املصري والتفاوض من أجل تسوية سلمية مع الوطنيني طلبا من فرنسا لالعرتاف حبق الش

 693اجلزائريني، كما طلبت من األمني العام لألمم املتحدة أن يساعد يف إجراء املفاوضات.
وعند التصويت على مشروع القرار مل حتصل املوافقة على إقرار الفقرتني اهلامتني املشار إليهما أعاله، وبعد     
ذ ورد مت التوصل إىل قرار وسط رضيت به األغلبية؛ والذي أّكد على "حل سلمي ودميقراطي وعادل" وهو أخ

صوتا مقابل صفر، بينما غاب الوفد الفرنسي يف االقرتاع لالحتفاظ مبوقفه  22القرار الذي حصل على اإلمجاع بـ
 694ثل عمال متزنا.فيما يتعّلق باألهلية ورّحبت مجيع الوفود بالقرار لكونه معتدل و مي

                                                 
689 SHAT: b1H1124, dos1, doc "Pour quoi je suis à l'ONU?"Jaques Soustelle, In "Vérité sur 
L'Algérie", Organe         officielle de l'Union pour le salut et le Renouveau de L'Algérie 
Française(USRAF), n°janvier 1957, p3.              

690     Abdellah Righi :   Ahmed Francis (1910-1968) Le docteur en politique, Edition ANEP, 
Rouiba, 2007           

  pp : 101-102.                                                                                                                                                 
، 2182ا،بإصدار مركز الدراسات واألحباث العسكرية، دمشق، سور -2198 -2121اجلزائر –وليم.ب.كواندت: الثورة والقيادة السياسية  691
 .288ص

692   Benjamin Stora, ZaKya Daoud : Op.cit., p273.                                                                                                         
 .202حممد علوان: املصدر السابق، ص   693
 .207، 202حممد علوان: نفس املصدر، ص ص:  694
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واحلقيقة أّن هذه الالئحة توجت معركة دبلوماسية حقيقية يف كواليس اجلمعية العامة بني مؤيدي القضية     
وتتشّكل غالبيتهم من ،اجلزائرية من الدول العربية واجملموعة األفروأسيوية وبني املعارضني لتسجيل ومناقشة القضية

رب أوربا وأمريكا الالتينية حلفاء فرنسا الرئيسيون، وظلت فرنسا تتحّجج الواليات املتحدة األمريكية ودول غ
بذريعة عدم أهلية اجلمعية العامة ملناقشة القضية اجلزائرية باعتبارها شأنا داخليا لفرنسا، وحتتج على هذا التدخل 

ما تقوم به فرنسا من وعرض ممثلها لدى اجلمعية العامة السياسة الفرنسية يف اجلزائر و  يف شؤوهنا الداخلية،
 695إصالحات لتحسني أوضاع مواطنيها هناك.

أوصت حبل سلمي دميقراطي و  صادقت اجلمعية العاّمة لألمم املتحدة على الئحة 22/07/2122ويف يوم     
و قد أرجع البعض هذا القرار إىل النشاط  عادل وذلك بالوسائل املتناسبة مع ما ينّص عليه ميثاق األمم املتحدة،

، لكن حىت وإن كنا ال ننكر جمهود هاذين الدبلوماسيني 696حلثيث الذي قام به كل من عّباس و أمحد فرنسيسا
البارزين إال أن هذا االجناز كان حمّصلة لعوامل عّدة ولتكاثف جهود أعضاء مكتب نيويورك والدعم الدبلوماسي 

   العريب واألفروآسيوىي باخلصوص.  
الوطين هبذه الالئحة ودعت لعقد مؤمتر رباعي يضم كال من اجلزائر، تونس، املغرب  وقد رّحبت جبهة التحرير    

وفرنسا، وبرز دور دوليت اجلوار تونس واملغرب األقصى يف دعم القضية اجلزائرية من خالل أشغال هذه الدورة، وهو 
ب ليست بني اجلزائر وفرنسا بل بني ما ُعد أكثر فاعلية باعتبار أهّنما دولتا اجلوار وبالتايل فاألمر يوحي بأن احلر 

فرنسا من جهة وأقطار الشمال اإلفريقي من جهة أخرى، وصارت املشكلة بني طرفني عضوين يف األمم 
،ورغم ذلك فقد ظلت احلكومة الفرنسية تشكك يف أهلية األمم املتحدة و رفض التدخل يف شؤوهنا 697املتحدة

 698الداخلية.
 :0957في الدورة الثانية عشر-ج
جاءت هذه الدورة يف الوقت الذي فشلت فيه املناورات  الفرنسية على الصعيد الدويل، وحماولة مواصلة     

دولة  77القوات الفرنسية فرض قبضتها على الثورة يف الداخل، بينما كان أعضاء الوفد اخلارجي اجلزائري مع 
ية مرة ثانية؛ وتدعو لالعرتاف حبق تقرير املصري يُقّدمون عرضا لألمم املتحدة لُتناقش القضية اجلزائر  أفروآسيوية

، كما حرصت 699للشعب اجلزائري ودعوة احلكومة الفرنسية للقبول مبباشرة املفاوضات مع جبهة التحرير الوطين
هذه الدول على اإلشارة إىل "أّن األمم املتحدة مل تتلق أي مؤشر لتطور باجتاه ما تضمنته الئحة دورة  

                                                 
695 C.A.N : G.P.R.A, M.A.E, B : 05, Dos : 08, Op.cit., p2.                                                                                             
696   Abdellah Righi : Op.cit., p102.   

 .7، ص7(، ج02/22/2122) 22، العدد في األمم المتحدة"" اجملاهد:  7  
، ليبيا، املغرب، نيبال، باكستان، اململكة العربية السعودية، دولة: أفغانستان، سيالن، مصر، إندونيسيا، إيران، العراق، األردن، لبنان 22هي  8

، املتحف الوطين للمجاهد، العدد السادس، جملة الذاكرة، "الجزائر أمام األمم المتحدة"حممد علوان: السودان، تونس، سوريا، اليمن. عد إىل: 
 .222، ص7000اجلزائر، 

698 C.A.N : G.P.R.A, M.A.E, B: 05, Dos: 08, Op.cit., p3. 
، وكذلك: 222حممد علوان: املصدر السابق، ص   699 C.A.N : G.P.R.A, M.A.E, B:05, Dos: 08, Op.cit., p3. 
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2129".700 
أمهية الدورة من كوهنا جاءت يف أعقاب الدورة احلادية عشر اليت حّققت فيها ج.ت.و نصرا دبلوماسيا تأيت     

حقيقيا بتسجيل القضية اجلزائرية ضمن جدول أعمال اجلمعية العامة مث مناقشتها، و إصدار توصية تدعو "للحل 
دورة باإلضافة إىل تسجيل القضية جمّددا السلمي الدميقراطي و العادل"، و بالتايل فإّن ج.ت.و راهنت يف هذه ال

راهنت للحصول على إجناز إضايف يسّجل نقلة نوعية يف تدويل القضية يف اهليئة األممية؛ وذلك باحلصول على قرار 
 من اجلمعية العامة يكون مبثابة ضغط على احلكومة الفرنسية مثل االعرتاف حبق الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه.

 مشروع قرار تضّمن ثالث نقاط هامة: 2122ديسمرب  22دولة أفروآسيوية يوم  22قّدمت لذا فقد     
 اإلشارة إىل قرار الدورة احلادية عشر للجمعية العامة.-2
 االعرتاف بالشروط امللزمة بقابلية تطبيق حق تقرير املصري على الشعب اجلزائري.-7
 الدعوة إىل املفاوضات. -8

دولة  22املقرتح إمجاعا فقّدمت دولتان غربيتان)إيرلندا و النرويج( تعديلني ملشروع قرار مل يلق هذا املشروع     
من أجل تغيري ما يتعّلق باإلشارة الواضحة والصرحية ملبدأ حق الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه وما يتعّلق كذلك 

فرنسي بدعوى احلصول على املوافقة باإلشارة إىل املفاوضات واستبدال ذلك بعبارات غامضة غري ملزمة للطرف ال
العامة داخل اللجنة األوىل املكلفة بدراسة مشاريع القرارات وتقدميها إىل املصادقة أو التصويت، و رغم اعرتاضات 

 82إال أّن التعديالت مت تثبيتها ودفع مشروع القرار للتصويت فلم حيصل على األغلبية حيث صوت  22الدول 
دول مشروعا بديال  شبيه بقرار  1أعضاء، لذلك اقرتحت  9ضده بينما امتنع  آخرون 82لصاحله و صوت 

الدورة احلادية عشر والذي أعلن عن األمل يف حل سلمي ودميقراطي وعادل، لكن الدول األفروآسيوية قررت عدم 
  701التصويت عليه مما أدى إىل وأد املشروع.

دولة إىل اجلمعية العامة والذي كان باهتا  22من طرف  وبعد مشاورات بني الوفود أحيل مشروع قرار جديد    
ومل يأت باجلديد االجيايب بالنسبة للقضية اجلزائرية، حيث اكتفى هذا املشروع باإلشارة إىل مالحظة اجلمعية العامة 
للمساعي احلميدة لرئيسي حكوميت املغرب وتونس، وعرّبت فيه اجلمعية.ع كذلك عن رغبتها يف إجياد حل من 

  702ل حمادثات متهيدية.خال
أيقنت احلكومة الفرنسية أّن أّي تأخر سيعود عليها بالضرر وجلأت لتربير أفعاهلا بتقدمي ملف مّلوزة والقانون     

، أما ملف مّلوزة فقد أصّرت جبهة التحرير الوطين على إرسال وفد من هيئة األمم املتحدة للتحقيق يف 703اإلطار

                                                 
700 CAN : Idem, p3.                                                                                                                                                        

 .201-208حممد علوان: املصدر السابق، ص ص: 701
 .202-208ص ص: حممد علوان: نفس املصدر، 702
، العدد " نصف الشهر السياسي"، عد إىل جريدة اجملاهد:700صوتا مقابل  791اإلطار صادق عليه اجمللس الوطين الفرنسي بأغلبية  القانون 703
 :؛ و22، ص2(، ج02/27/2128) 28

Yves COURRIERE : La Guerre d'Algérie- L'heure des colonels- Edition Rahma, Alger, 
p141.                                 
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ية القبول بلجنة حتقيق دولية ألّن ذلك برأيها يُعّد تعديا على "سيادهتا يف شأنه، فرفضت احلكومة الفرنس
 704اجلزائر".

ميكن استنباط الدور اهلام الذي لعبه املغرب وتونس يف هذه الدورة كذلك من خالل مضمون الئحة اجلمعية     
ت مسألة اجلزائر تُذّكر بقرارها العامة بشأن القضية اجلزائرية حيث ورد فيها: "أّن اجلمعية العامة بعد أن ناقش

وتعرّب من جديد عن احلالة يف اجلزائر وتأخذ بعني االعتبار املساعي احلميدة املقّدمة  2122فيفري  02السابق يف 
من طرف املغرب ورئيس مجهورية تونس، كما تُعرّب عن أملها يف أن جترى حمادثات بروح من التعاون الفعلي وأن 

 ة بالوصول إىل حل يّتفق مع أهداف األمم املتحدة".تّتخذ الوسائل الكفيل
وإذا كانت "اجملاهد" قد اعتربت بأّن مضمون الالئحة يُصّب يف صاحل ج.ت.و حبكم أهّنا تضّمنت قرارا لألمم     

تحدة املتحدة بالتفاوض، واعرتف ضمنيا حبق اجلزائريني يف احلرية والسيادة الوطنية، إال أن العارفني خببايا األمم امل
قّيموا ذلك باملوقف السليب والغامض والذي مل يدفع احلل إىل املدى املرجو، وبالنسبة لفرنسا فإهّنا استمّرت كعادهتا 
يف سياستها االستعمارية ووعودها الغامضة واملبهمة وحلوهلا التعسفية، إال أنّه وباملقابل جند أن املراقبني الدوليني 

القضية اجلزائرية أمام اهليئة الدولية هو بداية اعرتافها بالشخصية اجلزائرية اعتربوا موقف فرنسا من مناقشة 
 705املستقّلة.
 خاتمة:
بعد هذه الدراسة التي تناولنا من خاللها تطور القضية الجزائرية في األمم المتحدة يمكننا أن نخلص       

 وغيرها وهي: إلى تأكيد جملة من الحقائق التي أكدتها وثائق جزائرية وأخرى فرنسية
أن دبلوماسية جبهة التحرير الوطني راهنت على تدويل المسألة الجزائرية في األمم المتحدة من  -

بوابة جمعيتها العامة بالنظر إلى تركيبتها المشكلة بنسبة معتبرة من الدول األفروآسيوية حديثة 
مجلس األمن الذي االستقالل والتي عانت من المشكلة االستعمارية، ولم تراهن الجبهة على 

تتموقع فيه فرنسا بقوة باعتبارها عضوا دائما ومدعومة من حليفين قويين في ذات المجلس: 
 الواليات المتحدة وبريطانيا. 

بعد  0956أن تسجيل القضية الجزائرية في جدول أشغال الجمعية العامة لألمم المتحدة تم سنة  -
-جبهة التحرير الوطني–يس بين الطرف الجزائري معركة إجرائية وقانونية ودبلوماسية حامية الوط

 مدعوما بالدول األفروآسيوية والطرف الفرنسي مدعوما بالدول الغربية.

                                                 
 .7، ص2(، ج02/27/2128) 28، العدد " نصف الشهر السياسي"جريدة اجملاهد:  704
م املتحدة ينظر الفصل الرابع من أطروحتنا للدكتوراه املنشورة واملوسومة "تطور للتعرف على تطور القضية اجلزائرية يف بقية دورات اجلمعية العامة لألم 705

"القضية الجزائرية في األمم  جريدة اجملاهد:، وينظر كذلك 7028ر اإلرشاد للنشر،اجلزائر،ا، د2190-2121النشاط الدبلوماسي للثورة اجلزائرية 
 .1، ص2(، ج2128نوفمرب  22) 87، العددالمتحدة"
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أن الطرف الفرنسي في األمم المتحدة مارس الضغوطات ولجأ إلى المناورات محاولة منه منع  -
متحججا باألساس  تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة،

 على أن المسألة تتعلق بالشأن الفرنسي الداخلي ومستندا على ميثاق هيئة األمم المتحدة ذاته.
أن دعم وإصرار الكتلة األفروآسيوية المشكلة أساسا من دول عربية وإسالمية ساهم في تسجيل  -

 ومناقشة القضية الجزائرية في الجمعية العامة.
 0955رية في الجمعية العامة لألمم المتحدة في الفترة الممتدة من أن تطور طرح القضية الجزائ -

حيث صادقت  05/20/0957في يوم كان بطيئا رغم النصر الدبلوماسي المحقق   0957إلى 
أوصت بحل سلمي ديمقراطي وعادل، وذلك بالوسائل  الجمعية العاّمة لألمم المتحدة على الئحة

 مم المتحدة.المتناسبة مع ما ينّص عليه ميثاق األ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


